
 
 

 آمنوره چیست؟

تا فرد افتد. آمنوره اولیه وضعیتی است که در آن بی می تواند در طی بلوغ یا پس از آن اتفاق فقدان قاعدگییا آمنوره 

عادت ماهیانه داشته  قبال فردکه  . آمنوره ثانویه زمانی اتفاق می افتداستعادت ماهیانه ای نداشته  سالگی هیچ 16سن 

ممکن است  چیزی که به ذهن میرسداولین با قطع عادت ماهیانه  .متوقف شده استماه  6تا  3به مدت  و اما اکنون

 بیماریهای جدی ناشی می شود.  یک نشانه محسوب می شود و نه بیماری، ندرتاً ازآمنوره  .باشد بارداریوقوع 

 علل آمنوره اولیه:

  سابقه خانوادگی در شروع دیر هنگام قاعدگی 

  اختالالت کروموزومی مانند سندروم ترنر 

 مشکالت هیپوتاالموس 

 ورزش سنگین 

 و احساسی استرسهای فیزیکی 

 مانند بی اشتهایی عصبی اختالالت خوردن 

 یز بیماریهای هیپوف 

  ( فقدان اندامهای تناسلی)ین مولرنقائص 

 علل آمنوره ثانویه:

 بارداری 

 شیردهی 

 ناهنجاری های دستگاه تناسلی 

 برخی بیماریهای جدی 

 استرس 

 یائسگی پیش از موعد 

  نی بسیار پایین: معموالدوده بتشاخصBMI   موجب آمنوره ثانویه میشود. 19کمتر از 

 کاهش وزن شدید و تمرینات ورزشی سنگین 

  داروهای مربوط به شیمی ربوط به بیماریهای روانیممصرف برخی داروها: داروهای ضد بارداری، داروهای ،

 داروهای ضد افسردگی، داروهای ضد فشار خون، داروهای مربوط به آلرژی.درمانی، 

 یپوفیز همشکالت مربوط به چرخه مدان، خیی زودرس تاان پلی کیستیک، نارسدسندروم تخم بیماریها: یبرخ

 هیپوتاالموس، بیماریهای تیروئید.

 



 
 

 عالئم بالینی:

 از:تند ئم عباردیگر عال است. یقاعدگ فقدان ینشانه اصل

 نوک پستان  ترشح از 

 مو زشیر 

 سردرد 

 دید راتییتغ 

 صورت  زائد یموها 

 فقدان بروز صفات ثانویه جنسی مانند عدم تکامل پستانها 

 تشخیص:

 آمنوره اولیه:

معاینه  و پس از بپرسد او ینداشته باشد، پزشک ممکن است از سابقه خانوادگ قاعدگی یسالگ 16اگر فرد تا سن 

 دهد. درخواسترا زیر  شاتیآزما فیزیکی کامل

 FSH 

 LH 

 TSH 

 آمنوره ثانویه:

 :سواالت زیر را بپرسد پزشک ممکن است ش،یقبل از انجام هر گونه آزما

 ؟شود یشروع م یقاعدگ یچه سن در

 از نظر جنسی فعال است؟شخص  ایآ

 آیا احتمال بارداری وجود دارد؟

 چنرزشیا انجام میدهد؟ معموال فرد وزن رخ داده است، و شیافزا ایکاهش  آیا اخیرا

 ؟ یزیخونر زانیمو  یچرخه قاعدگ طولنظم و 

 در ادامه پزشکان آزمایشات زیر را درخواست میدهند:

 بارداری شیآزما 

 عملکرد تیروئید تست 

 عملکرد تخمدان تست 



 
 

 دروژن و دیگر هورمون هاآزمایش آن 

 :است ریشامل موارد ز یربرداریتصو تکنیک های

 MRI ،CT ،افیرسونوگ ای 

 ی به بررسی رحم و لوله های رحم واژن قیاز طر کوچک نیدورب به کمک یککه در آن  ،یستروسکوپیه

 پرداخته می شود.

 درمان:

 توانندیم ینهورمو یداروها ریسا ای یضد باردار یموارد، قرصها یدارد. در برخآمنوره  یبه علت اصل یدرمان بستگ

 کیشود. اگر می رمان با داروها د زیپوفیه ای دیروئیاز اختالالت ت یرا دوباره شروع کنند. آمنوره ناش یقاعدگ یها دوره

 باشد. الزم ی، ممکن است جراحشده باشد مشکلباعث  یانسداد ساختار ایتومور 

 یبقه خانوادگسا و تخمدان عملکرد شیآزما جهی، بسته به سن فرد و نتارجحیت دارد هیآمنوره اول انتظاری در درمان

 .انجام شود یممکن است جراحداشته باشد  یکیزیف ای یکیمشکالت ژنت فرد اگر نوع درمان مشخص میشود.

 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تشخیص آمنوره این قسمت را مطالعه بفرمایید.

 منابع:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/215776.php 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/amenorrhea 

https://www.webmd.com/infertility-and-reproduction/guide/infertility-reproduction-treatment-

care 

 

 

 http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                    
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